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Pas de gegant per a la preserva-
ció de la Ciutat Vella. L’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gra-
menet ha iniciat la modificació
del pla de reforma del nucli an-
tic del municipi per donar res-
posta a les demandes dels veïns,
que portaven prop de dos anys
reclamant l’aturada dels ende-
rrocs previstos i lluitant perquè
no es perdés l’essència del barri
en favor d’una proposta que
qualificaven d’especulativa.

En una reunió celebrada di-
mecres de la setmana passada,
el consistori va informar els re-
presentants de la Plataforma
Salvem La Ciutat Vella la seva
intenció d’accedir a algunes de
les reclamacions que li havia fet
arribar l’entitat veïnal respecte
a l’execució de la segona fase del
Pla Especial de Reforma Inte-
rior (PERI), un projecte urba-
nístic que es remunta a princi-
pis del 2000 amb l’objectiu de
dinamitzar el nucli antic de la
ciutat i posar fre al seu deterio-
rament. 

Entre les modificacions que
ha acceptat incloure-hi el govern
municipal destaca la reducció de
l’alçada de l’edifici en construc-
ció a la rambla Sant Sebastià, que
passarà a ser de sis plantes en
comptes de les catorze planifi-
cades. 

Una altra de les rectifica-
cions substancials que contem-
pla el projecte consistirà a em-
plaçar en els blocs i locals situats
a la plaça de la Vila que es troben
afectats pel PERI tota una sèrie
d’equipaments públics encara
per concretar, però que podrien
servir per a la desitjada amplia-
ció de l’edifici principal del con-
sistori. Pel que fa a les tres fa-

mílies en risc d’exclusió social
que viuen en dos d’aquests edi-
ficis que aniran a terra, l’Ajun-
tament s’ha compromès a pro-
porcionar-los una alternativa
d’habitatge, segons apunten des
de la plataforma.

PETITA VICTÒRIA
“Ara ens toca estudiar la pro-
posta i valorar quina interven-
ció tenim en tot el procés, però
hi ha hagut un canvi substancial

de la situació”, celebra Antoni
Sancho, un dels membres de
Salvem La Ciutat Vella. Des de

l’entitat veïnal veuen la decisió
de l’Ajuntament com una peti-
ta victòria, però asseguren que
continuaran lluitant perquè el
pla de reforma inclogui també
més zones verdes i per la paci-
ficació del barri.

TRES ANYS DE MALDECAPS
El canvi de rumb de l’adminis-
tració local també posa punt fi-
nal als més de tres anys de mal-
decaps que han hagut de patir la
Maria i en Miquel. Després de
gairebé cinquanta anys vivint
al número 34 i 27 del carrer
Vistalegre, aquests veïns rebien
el 2017 una carta donant-los
cinc mesos per abandonar els
domicilis. Inicialment, els seus
habitatges no estaven afectats pel
pla urbanístic, però hi van ser in-
closos el 2016 poc després que el
Banc Sabadell adquirís la pro-
pietat dels habitatges, actual-

ment gestionats pel fons ameri-
cà Oaktree, que l’agost passat va
comprar la immobiliària de l’en-
titat bancària catalana.

Segons es va comunicar a la
reunió amb la plataforma, fi-

nalment l’Ajuntament ha ratifi-
cat l’exclusió del projecte dels
dos immobles, que continua-
ran sent habitatges de lloguer
amb un contracte indefinit de
renda antiga.

COMPENSACIONS
A falta de la confirmació oficial
del consistori, un dels aspectes

que encara són una incògnita és
com es compensaran les pèr-
dues en l’aprofitament urba-
nístic que comportaran aques-
tes modificacions. Des de l’en-
titat veïnal apunten que el go-
vern local reconeix que la den-
sitat del nucli antic de Santa Co-
loma no permet reubicar dins
del barri aquestes promocions
i estaria buscant compensar els
inversors del projecte -el grup
de veïns calcula que la com-
panyia estatunidenca Oaktree és
propietària d’un 80% dels te-
rrenys afectats pel PERI- amb
espais en altres zones del mu-
nicipi, com podria ser el Parc
Fluvial del Besòs.

Per conèixer més detalls del
procés s’haurà d’esperar almenys
fins a l’agost, quan està prevista
una primera reunió de la co-
missió amb els grups, on la pla-
taforma hi aportarà un tècnic.

Anton Rosa
SANTA COLOMA

Caràcter de barri
» L’Ajuntament de Santa Coloma accedeix a les demandes veïnals i modifica el pla del nucli antic 
» La notícia arriba després de gairebé dos anys de lluita i mobilitzacions per frenar els enderrocs

“Hem de valorar 
la proposta, però la
situació ha canviat”, diu
la plataforma veïnal

L’Ajuntament ratifica
l’exclusió del projecte
dels habitatges de la
Maria i en Miquel

La Maria i en Miquel, dos dels inquilins que estaven afectats pel projecte, i un dels edificis del nucli antic que podria ser enderrocat: Fotos: Arxiu i cedida
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La meva parella i jo
hem donat positiu per

Covid-19. Hem avisat els
familiars i amics amb els qui hem estat
els darrers dies. Són ells els qui s’han
aïllat i han trucat al seu CAP perquè els
fessin les proves. Ningú ens ha pre-
guntat pels nostres contactes ni ha fet
cap rastreig.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pegasus també va ser
el sistema digital d’es-

pionatge israelià amb
què l’Aràbia Saudita de Bin Salman
hauria seguit les converses del perio-
dista crític Jamal Khashoggi amb altres
companys i activistes. Després, va ser
assassinat dins del consolat saudita a
Istanbul.

@txellfeixas

Trágica noticia: asesi-
nada una mujer a ma-

nos de su pareja y en
presencia de su hijo en el barrio del Ra-
val de Barcelona. La violencia de gé-
nero nos sacude de nuevo. Urge seguir
trabajando en medidas de prevención
para poner fin a esta cruda realidad.
#NiUnaMenos.

Juan Carlos I metió pre-
suntamente en España

dinero de Suiza en fajos
de billetes burlando los controles del
aeropuerto de Barajas: el supuesto
testaferro le traía remesas de hasta
300.000 euros en negro en vuelos re-
gulares desde Ginebra a la Zarzuela du-
rante años.

@JesusCintora@mirietus @MariaEugeniaGay

Tribuna

A l’article d’avui parlaré del complex i
desesperant moment polític que vivim
en el present de Badalona evocant una
fita passada, amb nom de futur. Tal com
diu l’artista basc  Jorge Oteiza, “qui
avança creant quelcom nou ho fa com
un vogador, avançant endavant, però re-
mant d’esquena, mirant enrere cap al
passat, cap allò existent, per poder re-
inventar les seves claus”. Per això re-
ivindico el simbolisme i el pes de l’ex-
pressió que els jugadors de la Penya, i
ara també els del futbol badaloní, por-
ten a la seva samarreta: ‘Badalona és fu-
tur’, conjugat en present, fruit d’una de-
cisió de fa uns anys. La nostra estima-
da ciutat té un enorme potencial i no pot
afrontar el seu futur sense assumir el seu
passat, però alhora no pot estar per-
manentment ancorada en el passat ni
pot pretendre avançar sen-
se traçar una ruta. Tampoc
pot estar inventant noves
fites deslligades del present
per vendre fum, ni pot estar
contínuament tractant de
gran novetat el que ja és
vell, com qui pretén desco-
brir cada dia la sopa d’all fent veure que
no havia existit  fins ara. Cansa molt que
en cada gran tema de ciutat (la platja,
la serralada, la contaminació del mar, la
C-31, l’accessibilitat als barris de mun-
tanya, la mobilitat i el transport públic,
el tren, el metro, el tramvia, el col·lec-
tor, els polígons industrials, l’impuls eco-
nòmic, el planejament urbanístic, la pla-
nificació d’equipaments, l’habitatge pú-
blic, les polítiques socials…) cada ve-
gada, i de forma continuada, es faci veu-
re que es parteix del no-res, i que qui ar-
riba de nou a la Casa de la Vila s’ho in-
venta tot començant de zero.

El present són fets, dades que con-
figuren la realitat del dia a dia recordant
el passat i condicionant el futur. Ex-
emples: dimarts, l’alcalde del PP, Xavier

García Albiol, declarava als jutjats per
haver permès la instal·lació d’unes an-
tenes il·legals al mandat de 2011. Fa
unes setmanes, la Comissió Assessora
Jurídica de la Generalitat donava la raó
a l’Ajuntament de Badalona en el con-
flicte amb Fomento per la facturació
fraudulenta. Les platges estan més bru-
tes que mai i l’estudi del projecte BIN-
GO ja en va analitzar les causes des de
fa uns anys. Som la 7a ciutat de tot l’es-
tat espanyol, la primera a Catalunya, que
més triga a pagar les factures als pro-
veïdors i això s’ha agreujat espectacu-
larment a partir del 3r trimestre de 2018
(després de la moció de censura PP-PSC,
amb l’alcalde Pastor). Avui dia, ni el go-
vern de PSC amb comuns ni el del PP
actual han pres ni una sola mesura per
al rescat econòmic i social de la ciutat

post Covid-19. ERC fa una proposta per
al treball conjunt de les esquerres dient
que cal partir d’una anàlisi, però en
aquesta anàlisi obvia, ignora, la impor-
tància de la moció de censura del 2018.
La Generalitat vol aprovar un PDU so-
bre el sector de les 3 Xemeneies amb
una proposta que és substancialment di-
ferent de la de 2018 i que no respecta els
acords clau del procés participatiu. La
permuta dels terrenys privats edificables
per protegir definitivament el Turó de
l’Enric que estava preparada el maig de
2018 encara no s’ha dut a terme i tam-
poc va al ple de juliol. Tornen a faltar
places escolars a la zona 6 i els conve-
nis per a la construcció de les escoles
Ventos Mir i Badalona Port no s’han fet.
Dades. Fets. Realitat.      

‘Badalona és futur’ és el lema que
vam escollir, durant el mandat
2015/2018, quan per primera vegada es
va optar per un patrocini de la ciutat
mitjançant contracte amb el Club Jo-
ventut, que ens identifica i representa
amb el bàsquet a nivell mundial. Fora
de les polèmiques i fórmules urbanís-
tiques per al finançament esportiu, el
patrocini estableix una relació econò-
mica absolutament transparent que
quantifica l’impacte que té per a Bada-
lona tenir la Penya. I sintetitza els valors
que representa. ‘Badalona és futur’ te-
nia i té un gran significat simbòlic par-
lant d’un club que massa sovint ha vis-
cut amb el llast d’enyorar la seva fita eu-
ropea històrica, gloriosa, mai més re-
petida, i que va patir anys de desfeta i
risc per a la supervivència fins que va re-

cuperar la capacitat de mi-
rar-se a si mateix per recol-
zar-se en el que millor sabia
fer. Recordant que precisa-
ment el que l’havia fet gran
era el bàsquet base, l’arre-
lament a la ciutat, l’esforç de
la genuïnitat local per in-

vertir en una manera de formar la pe-
drera reconeguda arreu del món, el
compromís d’un projecte de cohesió lo-
cal sense cap gran marca financera. En
definitiva, la força de David contra Go-
liat. Valors d’un club i d’una ciutat
complexa, lluitadora, que no ho té fàcil
però que, si vol, sap fer i pot fer bon joc.

Badalona és futur i pot desenvolu-
par tot el seu potencial, però li cal mi-
rar-se al mirall i analitzar la seva reali-
tat present i passada, confiar en la seva
pròpia pedrera i sobretot consensuar
una estratègia conjunta, entre totes les
forces polítiques i amb la societat civil,
la ciutadania, forjant uns quants grans
consensos de model de ciutat i treballant
de forma perdurable per aconseguir-los.
Sense perdre més temps. Urgeix molt.  

Badalona és futur i pot desenvolupar tot el
seu potencial, però li cal mirar-se al mirall 

i analitzar la seva realitat present i passada

per Dolors Sabater, exalcaldessa i cap de llista de Guanyem Badalona

Badalona és futur
Els semàfors

Aj. de Badalona
L’Ajuntament encapçalat per Xavier

García Albiol ha arribat a un acord amb
la Sareb perquè cedeixin 250 pisos ocu-
pats il·legalment i altres de buits que el

consistori llogarà per 200 euros al mes a
famílies en risc d’exclusió de Badalona. 

pàgina 8

Guillem Abelló
A principis d’aquesta setmana la Penya
va presentar l’entrenador del sènior fe-

mení, l’extècnic del Basket Almeda, Gui-
llem Abelló. Per al projecte del curs que
ve a Lliga Femenina 2, el Joventut tam-

bé ha fitxat la jugadora Laia Soler. 
pàgina 12

Aj. de Santa Coloma
Quatre sindicats amb representació a

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gra-
menet s’han posicionat en contra de la
creació de la nova Unitat de Suport i 

Intervenció Ràpida de la Policia Local
(USIR) i han demanat la seva retirada.

pàgina 9
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Santa Coloma accedeix a les demandes veïnals 
i modifica el pla de reforma de la Ciutat Vella1

2
Crit d’alerta per frenar l’aprovació 
del pla urbanístic de les Tres Xemeneies

La casa dels morts

Diversos sindicats demanen la retirada 
de la nova unitat policial de Santa Coloma

El recurs pel segrest de la residència 
protagonitza un ple convuls a Tiana

El + llegit línianord.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

El descalabro de Podemos
per Mani Martínez

Las coaliciones de Podemos pa-
san de 14 escaños en Galicia a
ninguno. En Euskadi, de 10 a 6.
Y esperad a las elecciones cata-
lanas. No es una derrota menor,
es un descalabro.

Dirán que somos naciona-
listas y que es por eso. Pero en las
elecciones generales de 2016, la
izquierda solamente ganó en
Cataluña y País Vasco.

Podemos fue el partido más
votado únicamente en todo el
País Vasco, Tarragona y Bar-
celona (en Lleida y Girona ganó
ERC), ¡de todo el Estado! ¿Qué
ha hecho Podemos con ese ca-
pital?

Muchos llevamos años vati-
cinando el fracaso de Podemos
como fuerza de cambio por dos
motivos:

Primero, porque como iz-
quierda españolista se ha nega-
do a entender la realidad de lo
que nos está ocurriendo a las
otras naciones. Negándonos
apoyo institucional y mirando
para otro lado cuando el estado
español nos está pasando por en-
cima como una apisonadora,
en País Vasco o en Cataluña por
haber suspendido la DUI para
encontrar un diálogo. Llamán-
donos “nacionalismos periféri-
cos” (Garzón), “violentos” (Ec-
henique), diciendo que las y los
presos políticos “les pillan lejos”
(Errejón), que sí fueran catala-
nes no votarían el 1-O (Iglesias)
y pasando de puntillas por todos

los abusos e injusticia del en-
emigo que estamos sufriendo.

Y segundo (aunque está ab-
solutamente relacionado) por-
que ha entrado a formar parte
del Sistema desde el reformismo
y, consecuentemente:

- Ha votado contra investigar
al Rey dos veces

- Ha votado contra publicar
la hoja de un torturador

- Ha dudado si investigar el
terrorismo de Estado (GAL)

- Ha callado ante la Ley
Mordaza

- Ha callado ante la Reforma
laboral

La excusa es que su plan teó-
rico es cambiar las cosas desde
dentro: el Reformismo.

Pero la realidad que cono-
cemos desde las otras naciones
no castellanas del estado espa-
ñol es que eso es imposible si se
defiende la legitimidad de la es-
pañolidad hegemónica sobre el
conjunto de los pueblos del Es-
tado y se les niega su voluntad.

No puedes hacer tu pre-
tendida reforma en España sin
aceptar que existe una repre-
sión brutal ejercida desde Ma-
drid contra un tercio de la po-
blación a través de cárcel, exilio,
deportaciones, montajes poli-
ciales, ahogo de competencias
y dinero y cientos de acusacio-
nes a funcionarios, alcaldes y
ciudadanos para evitar que la
gente vote... y luego pretender
que esa gente te vote a ti. 

Les millors
perles

Un home mossega una gavina després que aquesta li intentés
robar la seva hamburguesa del McDonald’s. Aquest veí de
Plymouth (Regne Unit) va ser traslladat a l’hospital i poste-

riorment detingut. Davant les autoritats, el jove de 26 anys va con-
fessar que s’havia drogat. Qui ho havia de dir...

Fer “vaga de naixements” per reduir la contaminació i prote-
gir el medi ambient. El concepte, que ha estat motiu de
mofa a les xarxes, ha sorgit al Regne Unit i ja s’hi han sumat

dones de la resta del món amb l’objectiu de disminuir les emis-
sions de CO2. Tampoc té cap misteri: es tracta de no tenir fills.

Nou immigrants i setanta persones. Aquesta bestiesa deia un
gràfic que va sortir en pantalla durant l’informatiu d’Antena 3
mentre explicaven un brot de coronavirus a Múrcia. La cade-

na es va disculpar dient que es tractava d’un “error gràfic” i lamenta-
va que fos “tan desafortunat”, una excusa que ha estat insuficient.

Un incendi en un domicili d’Alacant ha deixat dues perso-
nes ferides i ha requerit la intervenció del cos de bom-
bers. L’origen del foc: la bateria d’un patinet elèctric que

ha explotat de matinada, mentre la família dormia, deixant en
flames tota la casa. 

Milionaris per la humanitat. Així es fan dir 83 milionaris que
han signat una petició per demanar als governs que apu-
gin els impostos de forma permanent a les grans fortunes.

Entre els signants hi ha Abigail Disney, descendent de Walt Disney, o
Jerry Greenfield, el cofundador de la marca de gelats Ben & Jerry.

A les xarxes

@criscleme: Celebro que per fi una dona,
la Carme Portaceli, sigui directora del TNC.
Això sí, ha necessitat quaranta anys d’ex-
periència perquè confiessin en ella.  

@andresdiaz0811: A mí no me afecta lo
de Hospitalet. Vivo en Barcelona ciudad y
Hospitalet me queda muy lejos, concreta-
mente a ocho metros.

#L’HospitaletPreocupa

@rafagarridov: Per això jo, de tant en tant,
a les converses de telèfon i els missatges
de WhatsApp, envie “un saludo al señor
agente”. L’educació no ha de faltar mai.

#TorrentEspiat #LaPrimeraDirectora

Compré un vuelo antes del con-
finamiento que Vueling tuvo que
suspender. Me ofrecieron el re-
embolso del vuelo, y lo acepté.
Han pasado más de seis meses y
descubro que Vueling me ha vu-
elto a cargar el importe en mi
tarjeta de crédito en lugar de re-
alizar la devolución, es decir, me
han cobrado dos veces un vuelo
inexistente. He llamado a todos
sus teléfonos y enviado mails a
atención al cliente. Las llamadas
nunca llegan a alguien a quien
exponer el asunto y los mails,
que hace unas semanas sí res-
pondían, pero ahora te rebotan
una respuesta automática que
dice que no se hallan disponi-
bles. Es imposible realizar la re-
clamación ante un vuelo nunca
realizado, con promesa de re-
embolso y ahora vuelto a cobrar.
La agencia del consumo me dice
que va a tardar meses en realizar
la queja y yo viendo mi cuenta en
números rojos totalmente impo-
tente. Esto es una tomadura de
pelo que ni el mayor de los calvos
entiende ante unas redes que
van llenas de ello. Mientras, el
Gobierno, a sabiendas de todo
esto, no mueve ficha.

Vueling estafa?
per David Rabadà
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Tribuna

El proppassat 12 de juliol, Esquerra Re-
publicana Badalona vam celebrar una
Conferència Municipal que portava
per títol ActivemBDN. En aquesta
conferència es va aprovar, per unani-
mitat, un document que recull el nos-
tre full de ruta de cara als propers anys.
És el resultat d’un procés que ha durat
dos mesos amb una alta participació:
diversos espais de debat, la incorpo-
ració un centenar d’esmenes que han
millorat el document, etc. Me’n sento
molt orgullós.

Tenim una ciutat que fa massa temps
que està perduda en les baralles entre
partits. I el que necessita Badalona és
passar de la política en minúscules a fer
política que transformi la ciutat i que mi-
llori la vida de la seva gent.

Avui ens trobem una administració
que necessita modernitzar-se malgrat
disposar de grans professionals amb un
gran compromís cap al servei públic.
Això, juntament amb unes lleis estatals
que ens encotillen, fa que la ciutadania
rebi uns serveis que no sempre tenen
prou qualitat. Una percepció de desànim

generalitzada, tal com indiquen diversos
baròmetres, enquestes o si senzillament
passegem i parlem amb la gent a qual-
sevol carrer de la nostra ciutat.

Les moltes realitats que conviuen a
Badalona no sempre s’han sabut reco-
nèixer, parlar i escoltar. No s’han cohe-
sionat prou. Aquest ha estat un caldo de
cultiu perfecte per al creixement de dis-
cursos populistes i xenòfobs que en-
fronten els badalonins i les badalonines.
Totes i tots som, fem i vivim Badalona.
“Un sol poble”, recordant aquell vell lema
del catalanisme popular.

Tenim molts elements que poden
servir com a revulsiu per exercir una ca-
pitalitat que sempre hem defugit: el
pol biomèdic de Can Ruti, el patrimoni
cultural com les restes de Baetulo, el Mo-
nestir de Sant Jeroni de la Murtra, la Ser-
ralada de Marina, equipaments d’abast
nacional com el Museu del Còmic, l’es-
port o la Màgia, entre d’altres.

Un element clau en la pèrdua d’o-
portunitats és l’elevada inestabilitat po-
lítica. El clima d’inestabilitat política s’ha
agreujat pel fet que, en la darrera dèca-

da, Badalona ha viscut cinc sessions d’in-
vestidura. Quatre els darrers cinc anys. 

És clau que deixem les motxilles a
terra, que posem els comptadors a zero.
Mirem de cara al futur. Construïm alian-
ces entre les forces de tradició demo-
cràtica. Aprenem a treballar els uns
amb els altres. Aprofitem aquest temps
a l’oposició per bastir aquesta forma de
treballar.

Construïm plegats grans consensos
de ciutat. No només entre els partits,
també amb les entitats i la ciutadania.
Parlem, però, sobretot, escoltem-nos. 

És el moment de preguntar-nos qui-
na Badalona volem els propers 25-50
anys. En un context de globalització i
d’alta competència, Badalona ha d’es-
collir els seus projectes prioritaris. Fo-
calitzar-hi els esforços, especialitzar-se
i treballar per ser capdavantera en les se-
ves fortaleses. 

Han aparegut iniciatives i espais de
debat i de reflexió amb ànim de cons-
truir, com per exemple les propostes de
la Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de Badalona, l’estudi sobre el so-

terrament de la C-31, les propostes de
l’entitat Restarting BDN, les mesures
proposades per la Xarxa d’Economia So-
cial, l’informe sobre la segregació esco-
lar de la FAMPAS o el decàleg de la Fe-
deració d’Empresaris, entre d’altres.
Aprofitem tot aquest capital.

Sense oblidar el futur immediat i els
problemes de la gent (l’espai públic, la
seguretat, fer que els serveis de l’Ajun-
tament funcionin, etc.), volem dibuixar
un rumb amb la perspectiva posada en
l’any 2050. Això és el que volem fer du-
rant els propers temps.

Si tenim clar on volem arribar, po-
drem dibuixar millor les passes d’a-
quest camí. I per fer-ho volem crear es-
pais de debat, formar-nos més amb
veus expertes, treballar amb la ciutat, do-
nar resposta als reptes de futur.

Volem obrir un camí ben ample, un
camí per on pugui caminar tothom qui
ens vulgui acompanyar. Demostrant
una forma de fer política responsable i
honesta, amb transparència i un rendi-
ment de comptes constant respecte als
nostres compromisos i actuacions.

per Alex Montornès, president d’ERC Badalona i portaveu del Grup Municipal d’ERC Avancem-MES

Un nou full de ruta per a Badalona



línianord.cat 16 de juliol del 2020

Badalona

| 8

CULTURA4El govern encapça-
lat per Xavier García Albiol ha fet
marxa enrere i finalment sí que
celebrarà concerts per la Festa
Major d’Agost a Badalona. “Es-
tem treballant amb les propos-
tes de la Comissió de Festes i va-
lorant-les amb Protecció Civil”,
assenyala en declaracions alLí-
nia Nord la regidora de Cultura,
Educació i Joventut, Amanda
Feria, que afegeix que s’ha de ser
prudents i que estan estudiant
diverses opcions alternatives.

Aquest canvi de parer de
l’Ajuntament es produeix des-
prés que la Comissió de Festes
fes públic la setmana passada
un comunicat on denunciava la
intenció del govern de suspen-
dre els concerts a causa dels lí-
mits d’aforament establerts per
les autoritats. Des de l’agrupa-
ció demanaven al consistori
que rectifiqués el que conside-
raven com una “decisió política”
i remarcaven la importància de

contribuir a la recuperació del
sector  dins de les possibilitats
marcades per la pandèmia. En
la mateixa línia es pronunciaven
grups municipals com el PSC o
Guanyem, que emplaçaven el
PP a posar-se d’acord amb les
entitats per trobar una alterna-
tiva viable. A més, la formació li-
derada per Dolors Sabater pro-
posava invertir el pressupost
en cultura que no s’ha pogut

gastar a causa de la situació
sanitària en un pla de reactiva-
ció de l’escena local.

A l’espera de concretar més
detalls sobre el programa i les
condicions, fonts municipals
confirmen que una de les op-
cions sobre la taula és emplaçar
els concerts de la Festa Major al
parc de Can Solei, ja que es trac-
ta d’un “recinte obert amb un
control d’accés factible”.

La plaça de la Vila preparada per al pregó en una imatge d’arxiu. Foto: Aj.

El PP rectifica i sí que farà
concerts per les festes d’agost
» El govern treballa en una proposta d’acord amb la situació sanitària
» La Comissió de Festes va denunciar la intenció d’anul·lar els actes

Albiol assegura que no sabia
que les antenes no eren legals

TRIBUNALS4L’alcalde de Ba-
dalona, Xavier Garcia Albiol,
assegura que desconeixia tota
gestió relacionada amb les dues
antenes de telefonia mòbil que es
van instal·lar sense llicència el
2012 a l’edifici de la Guàrdia Ur-
bana al Turó d’en Caritg. 

El jutge que instrueix la cau-
sa va citar aquest dimarts el po-
pular i el regidor d’ERC Oriol Lla-
dó per declarar com a investigats
per un presumpte cas de mal-
versació urbanística i caudals
públics. “Són qüestions pura-
ment tècniques que no arriben a

l’alcalde”, va dir a la sortida dels
jutjats l’alcalde, que va afegir
que mai va saber que les ante-
nes –que van ser retirades final-
ment el 2019– no tenien llicèn-
cia i que això tampoc s’havia de-
nunciat abans. “Si ho hagués sa-
but, hauria demanat que ho sub-
sanessin o que les retiressin”, diu
Albiol. A més de l’alcalde, també
està investigat l’exregidor d’Ur-
banisme del govern de Dolors Sa-
bater, Oriol Lladó, que també va
apel·lar al desconeixement da-
vant el jutge, i l’actual portaveu
del PSC, Christian Carneado.

El casal d’avis de Can Mercader
reobrirà un any després

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Badalona ha arribat a un
acord per reobrir el Casal de la
Gent Gran de Can Mercader
aquesta tardor. Els usuaris de
l’espai -que és propietat de la
Fundació La Caixa i que va ser
clausurat el gener del 2019 per
excés de soroll- podran tornar a
utilitzar el local per a realitzar la
majoria d’activitats pròpies d’un
casal a excepció de les més so-
rolloses, com el ball o el cant de
les corals. 

En una reunió celebrada el
dijous de la setmana passada en-

tre l’alcalde Xavier García Albiol
i el director general de la Fun-
dació La Caixa, Antoni Vila, el
govern municipal i l’entitat s’han
compromès a treballar conjun-
tament per trobar un espai pro-
per al casal on els usuaris puguin
desenvolupar les activitats que
facin soroll sense causar cap
molèstia als veïns. A més, Vila
també ha anunciat que abans de
la reobertura es realitzaran una
sèrie d’actuacions per adequar el
local i així garantir que els avis
poden fer ús d’un espai en “bo-
nes condicions”.

L’ajuda per l’Ingrés Mínim aflora
el col·lapse dels Serveis Socials
POBRESA4El grup de Guan-
yem i els voluntaris de la Xarxa
Solidària de Badalona han tornat
a reclamar al consistori que ha-
biliti un servei d’assistència per
a les persones sense mitjans
que vulguin demanar l’Ingrés
Mínim Vital. Segons denuncia la
formació liderada per Dolors
Sabater, en només tres setmanes
un centenar de veïns s’han acos-
tat a l’Ateneu Carme Claramunt
-l’espai que va habilitar el partit

per donar suport a la ciutadania
en el procés- per rebre assesso-
rament en els tràmits per sol·li-
citar l’ajuda. 

“Albiol parla només de la po-
licia i d’evitar ocupacions, però no
dona solucions per resoldre la po-
bresa i la manca d’habitatge”, as-
senyala la portaveu, Nora San Se-
bastián. En la mateixa línia, la
Xarxa Solidària denuncia la sa-
turació dels Serveis Socials i de-
mana convocar una Taula Social.

Educació | Casals d’estiu per a nens en risc d’exclusió
La Fundació Salut Alta ha engegat una campanya solidària de microdonacions
per tal de poder finançar el casal d'estiu a prop d’un centenar de nens i adoles-
cents del barri de la Salut de Badalona que es troben en risc d’exclusió social.

HABITATGE4“Notícia impor-
tantíssima per a Badalona. Hem
arribat a un acord amb la Sareb
perquè ens cedeixin 250 pisos
ocupats il·legalment i altres de
buits que l’Ajuntament llogarà a
200 euros al mes a famílies ne-
cessitades. Política social i lluita
contra l’ocupació il·legal”.

Amb aquest missatge a les
seves xarxes socials anunciava
ahir l’alcalde Xavier García Albiol
l’acord al qual acabava d’arribar
amb el president de la Sareb, Jai-
me Echegoyen, en la reunió que
van mantenir a la tarda a les ofi-

cines centrals de l’entitat a Madrid.
Amb el pacte, l’Ajuntament col·la-
borarà per desocupar aquests pi-
sos i els destinarà a lloguer social.
“És un acord històric per a la ciu-
tat perquè, per primera vegada,
posarem a disposició de les famí-
lies 256 pisos de lloguer social i di-
rem a les màfies que es dediquen
a ocupar pisos de manera il·legal
i conflictiva que a Badalona no te-
nen lloc”, afegia el popular.

D’aquests pisos, 36 no estan
ocupats i es podran adjudicar de
forma immediata, segons va ex-
plicar poc després l’Ajuntament

en un comunicat, detallant que es
gestionaran a través de l’Oficina
Local de l’Habitatge “perquè pu-
guin entregar-se al més ràpida-
ment possible a les famílies que
més ho necessiten”.

“Agraeixo molt especialment
la bona disposició de la Sareb i
el compromís del seu president
per seguir treballant perquè, a
més dels 256 pisos que ja hem
acordat, n’arribin més desti-
nats a l’habitatge social durant
els pròxims mesos per als veïns
de la nostra ciutat”, concloïa
un Albiol eufòric.

Acord amb la Sareb per 250 pisos
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Llum verda a la reforma del
Mercat de Siguerlín i a l’institut
POLÍTICA4El Ple de juliol a l’A-
juntament de Santa Coloma de
Gramenet ha donat el vistiplau
a la reforma del Mercat de Sin-
guerlín amb certes discrepàncies
i ha permès certificar per una-
nimitat la compra de les dues
finques situades a l’avinguda de
la Generalitat on s’emplaçarà
el nou institut d’Educació Se-
cundària. 

El projecte de rehabilitació de
l’equipament ha comptat amb el
suport del grup municipal d’ERC
-que ha matisat que no compar-
teix l’essència de la reforma per-

què contempla la reducció de pa-
rades tradicionals en favor d’un
supermercat però que creu que
és necessària- i amb l’abstenció
d’En Comú Podem i Ciutadans.
Pel que fa al nou centre educatiu,
els grups han acordat l’adquisi-
ció de les finques per un valor to-
tal de prop de 300.000 euros i la
posterior cessió a la Generalitat
per a la construcció de l’institut. 

Al ple també s’han aprovat tres
mocions per impulsar un model
públic residencial de qualitat, pel
desenvolupament sostenible i per
la seguretat ciutadana.

SEGURETAT4Quatre sindicats
amb representació a l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Gra-
menet s’han posicionat en con-
tra de la creació de la nova Uni-
tat de Suport i Intervenció Rà-
pida (USIR) de la Policia Local
i han demanat al consistori la
seva retirada. En un comunicat
conjunt, les seccions sindicals de
CCOO, UGT, CGT i EPA de-
nuncien que la iniciativa no s’ha
portat a debat a la Mesa Gene-
ral de Negociació (MGN) i aler-
ten sobre una possible “duplici-
tat en les estructures policials
existents” i una “extralimitació
competencial”.

Segons apunten els sindi-
cats, la creació de la unitat i
l’assignació dels efectius s’ha fet
de forma “completament irre-
gular” i “unilateral”, ja que els re-
presentants dels treballadors no
van ser coneixedors de la ini-
ciativa fins al mateix dia de la
presentació dels efectius, fet que
no va permetre dur a terme cap
mena de negociació o debat al
respecte. També consideren que

aquest nou equip pot provocar
una duplicitat en les estructures
policials existents, ja que el Grup
d’Informació i Prevenció ja s’en-
carrega de certes atribucions
com la prevenció de la delin-
qüència, la recopilació i anàlisi
preliminar de la informació o la
vigilància de la conflictivitat de
l’espai públic i alerten de l’in-

crement que suposarà en els
sous. Pel que fa al model policial,
les seccions aposten per un sis-
tema preventiu i de resolució de
problemes socials en comptes
d’una proposta “repressiva” i
han anunciat que posen en mar-
xa les anàlisis jurídiques neces-
sàries per a avaluar si hi ha ex-
tralimitació competencial.

Els membres de la nova Unitat de Suport i Intervenció Ràpida. Foto: ACN

Diversos sindicats demanen
retirar la nova unitat policial

Vins | Santa Coloma s’incorpora a la DO Alella
La Unió Europea ha aprovat la incorporació de Santa Coloma de Gramenet i la

Vinya d’en Sabater a la zona geogràfica de la Denominació d’Origen Alella. Aquesta
inclusió permetrà potenciar l’enoturisme i el coneixement de l’entorn natural.
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Sant Adrià

Redescobrir els orígens 
de Sant Adrià en tres volums
CULTURA4Un viatge als orí-
gens de Sant Adrià de Besòs.
Aquesta és la proposta que pre-
senta Manel Márquez Berrocal
en el seu últim treball d’investi-
gació La història de Sant Adrià
de Besòs: 1900 a 1939. L’autor
repassa en tres volums la crea-
ció de la ciutat, la formació de la
classe obrera amb l’onada de mi-
gració i la lluita per la “llibertat
emmarcada des de la política, la

societat i la cultura”. “Es tracta
d’una eina bàsica de consulta per
comprendre el passat i l’evolució
del territori en aquests anys clau
de la història”, apunta al respecte
l’alcalde Joan Callau. “L’accés a
un arxiu com el de Sant Adrià viu
i ric ha sigut fonamental per
comprendre el trencaclosques
del passat i reconstruir la vida
d’aquella ciutadania que és pro-
tagonista”, assenyala Márquez.

L’assassí de Monkey Black
accepta 12 anys de presó

TRIBUNALS4Fiscalia i defensa
han acordat una pena de 12 anys
i set mesos de presó i una in-
demnització de 6.000 euros per
a l’autor material de la mort del
raper dominicà Monkey Black el
2014 a Sant Adrià de Besòs. El ju-
dici amb jurat popular va con-
cloure divendres passat amb el
Ministeri Públic rebaixant la
pena -inicialment demanava 20
anys- i amb l’acusat condemnat
per un delicte d’assassinat amb

traïdoria i els atenuants de con-
fessió i reparació del dany. 

Els fets van tenir lloc poc des-
prés de les nou de la nit del 30
d'abril del 2014 al carrer Onze de
Setembre, quan dos homes van
interceptar la víctima a les por-
tes d’un bar, el van immobilitzar
contra el capó d'un cotxe i van
assestar-li diverses punyalades.
Els implicats van fugar-se i l’a-
ra acusat no es va entregar fins
diversos anys després.

EQUIPAMENTS4La imminent
aprovació inicial del Pla Director
Urbanístic (PDU) de l’entorn
de les Tres Xemeneies ha encès
totes les alarmes. Diverses enti-
tats veïnals han posat el crit al cel
per evitar que els plens munici-
pals de Sant Adrià de Besòs i Ba-
dalona donin llum verda a un
projecte que qualifiquen d’es-
peculatiu i que ha de definir el fu-
tur d’aquesta zona limítrof del li-
toral metropolità.

“Volem un pla al servei dels
usos de les Tres Xemeneies i no un
model especulatiu que només
pensa en construir habitatge d’es-
quena a la ciutat”, assenyalava el
portaveu de la Plataforma per la
conservació de les Tres Xeme-
neies, Roger Hoyos, en una sessió
informativa i de debat celebrada
aquest dimarts telemàticament. 

Segons denuncia l’entitat, el
pla urbanístic que està impulsant
el Consorci del Besòs incremen-
ta en un 11% el sostre residencial
previst en l’avanç del projecte
presentat el 2018, reduint el sòl
destinat a activitat econòmica en

un 33% i fent augmentar la va-
loració del terreny edificable en
un 37%. “Això generarà un nou
barri segregat de la trama urba-
na, com ja va passar amb el de la
Mora, i amb una densitat de po-
blació excessiva”, apuntava Ho-
yos, que demana la realització
d’una auditoria independent per
determinar el valor del terreny

privat i que es refaci l’estudi eco-
nòmic en funció dels usos de les
xemeneies. 

A la trobada hi van participar
també la líder de Guanyem Ba-
dalona, Dolors Sabater, i la regi-
dora de Sant Adrià En Comú Ire-
ne Aldabert, que van coincidir en
la necessitat de moure’s per evi-
tar que el projecte tiri endavant.

Les Tres Xemeneies de Sant Adrià en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Crit d’alerta per frenar el pla
urbanístic de les Tres Xemeneies

Successos | Balanç del clan familiar desarticulat a la Mina
L’operatiu per desarticular un clan familiar que exercia un gran control sobre els habi-
tants de la Mina es va saldar amb 28 detinguts i la comissió de 39.000 euros en efec-
tiu, 8 vehicles de luxe, 1,5 kg d’or, un fusell automàtic i 4 pistoles semi automàtiques.
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Desmantellen el Malamar
dos anys després de tancar

MONTGAT4El polèmic restau-
rant i complex d’activitats nàu-
tiques Malamar de Montgat serà
completament desmantellat du-
rant les pròximes setmanes. Gai-
rebé dos anys després del seu
tancament en caducar la con-
cessió que havia donat el con-
sistori per a la utilització d’aquest
terreny públic, l’espai tornarà al
seu estat inicial i es desmunta-
rà l’estructura encara palpable
del club de surf. 

L’Ajuntament va aconseguir
precintar les instal·lacions a finals
de juliol del 2018, després d’un

llarg procés judicial motivat per
les diverses denúncies per part de
l’empresa privada que en feia ús
i que no estava d’acord amb la de-
cisió del consistori de no renovar
la concessió de l’espai un cop fi-
nalitzat el contracte. “Amb el
desmantellament del Malamar es
tanca un dels episodis més obs-
curs dels darrers anys a Montgat.
Mai havia d’haver passat, però si
més no, ja és història”, assenya-
len en un comunicat des d’ICV
Montgat. La previsió és que el
complex estigui del tot desman-
tellat a finals de juliol.

RESIDÈNCIA SANT CEBRIÀ4L’A-
juntament de Tiana convocarà la
setmana que ve un ple extraor-
dinari per proposar la creació de
la figura d’un interventor que
faci d’intermediari amb la con-
cessionària de la residència Sant
Cebrià durant el segrest. Aques-
ta decisió es va prendre divendres
passat en la comissió del geriàtric
que es va organitzar amb motiu
de la instància presentada per la
gestora provisional de l’equipa-
ment, on demanava abandonar la
direcció del centre.

Segons va confirmar l’alcal-
dessa Marta Martorell al ple
municipal celebrat dimarts de la
setmana passada, la Fundació
Vella Terra va fer arribar al
consistori una notificació formal
on denunciava que la “bunque-
rització” de l’anterior conces-
sionària -que va ser apartada de
la direcció fa dos mesos a cau-
sa de la pandèmia- no els esta-
va permetent desenvolupar la
tasca encomanada. La decisió
de l’entitat ha obligat l’Ajunta-
ment a moure fitxa i a apostar

per la creació de l’interventor,
una figura intermèdia entre
l’administració i l’empresa ges-
tora que s’encarregarà de la di-
recció del geriàtric mentre s’a-
llargui el segrest. 

Si els grups hi donen el visti-
plau al ple -on el govern local té
majoria absoluta- arrencarà un
procés de selecció que durarà

aproximadament fins a l’agost,
quan està previst que es pugui in-
corporar  la persona escollida. 

Des de la concessionària apar-
tada cautelarment de la gestió
consideren que tant la Fundació
Vella Terra com el consistori te-
nen accés a la informació neces-
sària per poder dirigir el centre i
conèixer l’estat dels pacients.

La residència Sant Cebrià de Tiana en una imatge d’arxiu. Foto: Aj. de Tiana

L’adeu de la gestora provisional
se suplirà amb un interventor

Platges | Montgat demana no pagar la taxa d’ocupació 
Més d’una quinzena de municipis del Maresme -entre els quals Montgat- han
demanat a través del Consorci de Promoció Turística de la Costa del Maresme
no haver de pagar les taxes d’ocupació de les platges fins a l’entrada del 2021.
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La primera plantilla masculina
de l’Industrias Santa Coloma
compta enrere els dies que falten
per començar a treballar a les or-
dres de Javi Rodríguez: la pri-
mera sessió col·lectiva està pre-
vista per a dilluns que ve.

Els jugadors, però, ja han es-
tat en contacte, ja que entre ahir,
avui i demà fan les primeres
proves físiques sota la direcció
d’Àlex Cristià i la supervisió de
Javi Rodríguez i Dani Martínez.
De la mateixa manera, la planti-
lla i el cos tècnic se sotmetran a
tests PCR per descartar que si-
guin positius en coronavirus.

Les rutines de treball, al co-
mençament de la pretemporada,
seran a la tarda al pavelló de La
Colina. Els dilluns seran els dies
més intensos, amb doble sessió,
mentre que els dimecres i els di-
vendres els entrenaments seran
en torn de matí a la platja. En un

segon tram (entre els dies 3 i 7 del
mes que ve), l’Industrias viatja-
rà a Encamp (Andorra) on té pre-
vist també jugar un partit.

AMISTOSOS DEFINITS
Aquests entrenaments serviran
per posar l’equip a punt per a l’i-
nici del curs 2020-21 (previst
per al mes de setembre), però el
club també ha volgut programar
un grapat de cites perquè Rodrí-
guez tingui més detalls sobre
l’estat dels seus homes.

El primer d’aquests serà el 15
d’agost, a Tudela, contra el Ribera
Navarra. Quatre dies més tard els
colomencs seran a València per
jugar contra el Levante, mentre
que els navarresos tornaran la vi-
sita a La Colina el 22 d’agost.
Aquest mateix pavelló serà l’es-
cenari del partit de preparació, so-
bre el paper, més dur, el que en-
frontarà l’Industrias contra El-
Pozo el dia 25. Cerdanyola FC i
Barça B són, ara mateix, les dues
darreres cites de pretemporada.

El primer tram serà a Catalunya, però l’equip també anirà a Andorra. Foto: ISC

L’Industrias 2020-21 es posa
en marxa dilluns que ve

Pau Arriaga
SANTA COLOMA

Futbol | El futbol torna dissabte al Municipal de Badalona
L’Hospitalet - Sant Andreu (dissabte) i Terrassa - Europa (diumenge). L’Estadi Municipal de

Badalona serà l’escenari dels primers partits de futbol oficials del curs després de l’aturada pel
coronavirus. La final del play-off d’ascens a Segona B es jugarà dissabte de la setmana que ve.

Nerea Valeriano i ‘Ausi’, 
dos reforços més per al Seagull

Una incorporació i un
retorn. Nerea Valeriano
i Alba Maestre, Ausi,

són els dos darrers noms que cal
apuntar a la nòmina del primer
equip del Seagull 2020-21.
Aquests fitxatges es van confir-
mar diumenge i dilluns passat,
respectivament.

Valeriano, migcampista man-
resana de 23 anys, arriba proce-
dent d’Osasuna, tot i que abans

de jugar a Pamplona va formar-
se a la seva ciutat abans de pas-
sar pel planter del Barça.

Menys presentacions, en can-
vi, necessita Ausi, que és de nou
una gavina després de dues tem-
porades lluny de Badalona (la
darrera, al Ripollet) i torna a la
que havia estat casa seva entre
2016 i 2018. L’extrem de 32 anys
dona més opcions ofensives a
l’entrenadora Ana Junyent.

La Penya tria Abelló per a
l’equip de Lliga Femenina 2
L’escollit és Guillem Abelló.
Dilluns passat, la Penya va
anunciar el primer gran

nom de la plantilla del sènior fe-
mení, l’entrenador responsable
del primer projecte verd-i-negre
a Lliga Femenina 2.

“Afronto amb moltes ganes i
il·lusió el repte que m’encomana
el club de consolidar l’equip a la
categoria”, ha dit en declara-
cions als mitjans del club l’ex-
tècnic del Basket Almeda. “Tre-

ballarem per ajudar a créixer les
jugadores en el seu procés for-
matiu i convertir-les en un mirall
per a totes les del planter”, ha afe-
git el nou tècnic del Joventut.

Abans d’arribar a l’Almeda
(club que també ha pujat a Lliga
Femenina 2 i on entrenava tam-
bé alguns equips de la base cor-
nellanenca), Abelló havia passat
pel Safa Claror, el Grup Barna, el
CBF Sarrià i el CB Roser (tots
quatre de Barcelona).
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La pandèmia del coronavirus ha desafiat
el sistema sanitari català, integrat per pro-
fessionals que s’han deixat la pell convi-
vint amb la manca de material i amb unes
xifres esfereïdores. El cap de Societat de
RAC1, Benet Íñigo, ha parlat amb molts
d’ells i ha aplegat els seus testimonis a Es-
sencials. El doctor Bonaventura Clotet ha
escrit el pròleg del llibre.

Viu en línia

Llibres

Essencials
Benet Íñigo

Un monòleg que és molt més que un
monòleg. Així és El peliculero, el showde
Víctor Parrado que inclou píndoles mu-
sicals, dosis d’improvisació que fan que
cada funció sigui diferent i, per sobre de
tot, molt de cinema, ja que Parrado es
posa a la pell d’un presentador de la gla-
murosa i elegant Gala dels Oscars.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

El peliculero
Víctor Parrado

El terrassenc Pere Traserra, conegut ar-
tísticament com Un tal Pere, acaba de pu-
blicar Un llarg hivern. Aquest nou EP in-
clou cinc cançons en què el cantautor
mostra el seu vessant més introspectiu,
amb Veurem el sol al cel d’Irlanda com a
single principal. Destaca també la cançó
Un passeig per Lovaina, que compta amb
l’exconseller Toni Comín al piano.

Música

A La nova escola, Ventura Durall s’endin-
sa en el programa Escola Nova 21, una ini-
ciativa pionera que proposa replantejar
i actualitzar el sistema educatiu català. Du-
rall aprofita l’exemple d’aquest corrent per
preguntar-se com hauria de ser l’apre-
nentatge en el món actual. Aquest do-
cumental es va estrenar al DocsBarcelo-
na i ara arriba a les sales de cinema.

Pelis i sèries

La nova escola
Ventura Durall

Un llarg hivern
Un tal Pere

Sant Jordi d’estiu
Sant Jordi és un dels dies preferits de l’any de molts cata-
lans i, tot i que la pandèmia del coronavirus va impedir-
ne la celebració el passat 23 d’abril, la Cambra del Llibre i
el Gremi de Floristes es van afanyar a buscar una nova

data: el 23 de juliol. Així, si la situació sanitària ho permet,
aviat tornarem a veure parades de roses i llibres i, fins i

tot, alguns autors signant les seves obres. A Barcelona, hi
haurà només un terç de les parades, s’ubicaran sobretot
en diversos trams del Passeig de Gràcia i les més conco-
rregudes tindran controls d’accés i oferiran gel i guants. 

Júlia i Pau Serrasolsas són dos joves ger-
mans del barri de Sant Andreu de Palo-
mar de Barcelona. L’any 2018, després

d’haver fet els primers passos en el món
de la música amb el grup La Púrria, es

van presentar com a duo sota el nom de
Ginestà amb un disc autoeditat:

Neix. Aquell primer treball va fun-
cionar força bé i, el mes de no-
vembre de 2019, van presentar
el seu segon disc, Ginestà, amb
el qual van guanyar el premi

Enderrock per votació popular
a millor disc de cançó d’autor

de l’any. Aquest juliol han publi-
cat una nova cançó, Molts estius

queden per viure, una crida a
l’optimisme després d’uns me-
sos molt durs per a tothom.

G I N E S T À

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de música emergent
‘Estimar-te com la terra’, el seu tema més escoltat

Famosos

Publicar una cançó i un videoclip
Es tracta del single ‘Molts estius queden per viure’

Bona acollida
Com de costum, han triomfat entre el públic més jove 

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

| Ghost of Tsushima
Acció, història i aventura són els ingredients principals de Ghost of Tsushima, el nou 

videojoc que han fet els creadors de la saga inFamous. Diponible per a Play Station 4.

QUI SÓN?
La fitxa

| 14



15 | 

Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

NO LLENÇAR...

Només es poden fer servir les barbacoes d’obra 
que tenen mataguspires i sistema de tancament

DEIXALLES

BARBACOES

EN CAS DE FOC

E S T I L S  D E  V I D A

i OCI

Ara que ja hem descartat fer grans viatges lluny de casa
durant aquestes vacances d’estiu, els racons que tenim
a la vora es preparen per rebre més visites que mai. Re-

descobrir les muntanyes, boscos i parcs naturals de casa nos-
tra és un dels plans que més ve de gust fer després d’haver
viscut un confinament. Però l’afluència de gent, sumada a les
altes temperatures, pot fer augmentar el risc d’incendis.
Per protegir l’entorn natural (i a nosaltres mateixos), la Ge-

neralitat proposa diversos consells preventius a tenir en
compte a l’hora de fer una excursió. En primer lloc, cal recor-
dar que llençar burilles enceses o llumins mentre caminem o
conduïm és molt perillós, com també llençar coets, petards o
focs artificials. Pel que fa a les barbacoes, només es poden fer
servir si són d’obra i tenen mataguspires i un sistema de tan-
cament. Abans de marxar, hem de recollir totes les escombra-
ries i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada.
D’altra banda, en cas que un incendi ens sorprengui a

camp obert, ens n’hem d’allunyar en direcció contrària al vent
i, si podem, mullar un mocador i tapar-nos la cara per evitar el
fum. No ens hem de refugiar en pous ni en coves. 

Gaudir sense posar la natura en risc

Burilles enceses, llumins, coets, petards o focs artificials:
poden provocar grans incendis ràpidament 

Les claus

Abans de marxar, hem de recollir totes les escombraries 
i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada

Si hi ha un incendi, ens n’hem d’allunyar en direcció 
oposada al vent i tapar-nos la cara amb un mocador mullat 

EL CONSELL DE LA SETMANA
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